POWIATOWY PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ I ESTRADOWEJ
GRYFINO – 21.04.2018
Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej i Estradowej – Gryfino 21.04.2018
składa się z dwóch odrębnych konkursów zwanych dalej przeglądami:
Powiatowego Przeglądu Piosenki Dziecięcej
Powiatowego Przeglądu Solistów i Muzycznych Zespołów Estradowych

POWIATOWY PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ
Celem przeglądu jest prezentacja dorobku artystycznego solistów i dziecięcych
zespołów wokalnych, popularyzacja śpiewania piosenek wśród dzieci w wieku szkoły
podstawowej oraz wymiana doświadczeń wśród instruktorów.
W przeglądzie uczestniczyć mogą soliści, duety, zespoły wokalne i wokalnoinstrumentalne
w dwóch kategoriach wiekowych: 6-9 lat, 10-12 lat (szkoła
podstawowa).
Wykonawcy prezentować mogą 2 piosenki w języku polskim dostosowane do ich
wieku o łącznym czasie do 7 minut. Komisja oceniająca przegląd powiatowy,
kwalifikuje 1 piosenkę do przeglądu wojewódzkiego.
Warunkiem udziału jest nadesłanie dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia!
Kryteria ocen:
- dobór repertuaru dostosowany do wieku wykonawcy,
- opracowanie muzyczne,
- ogólny wyraz artystyczny (wykonanie utworu i stylizacja, kontakt z
publicznością)
Wokalistom powinien towarzyszyć akompaniament „na żywo”, lub podkład
muzyczny (półplayback) nagrany na opisanych płytach audio CD.
Repertuar zgłoszony i wykonany w przeglądzie najniższego stopnia nie może
być zmieniany w dalszych eliminacjach.
Do przeglądu powiatowego zgłaszanych jest maksymalnie 4 wykonawców
bez względu na kategorie wiekowe z danej placówki.
Podczas przeglądu powiatowego komisja kwalifikuje 3 uczestników do przeglądu
wojewódzkiego.
W przypadku wysokiego poziomu artystycznego, jury ma prawo zakwalifikować
więcej jak 3 wykonawców, do przeglądu wojewódzkiego.
Na przeglądzie wojewódzkim spośród laureatów nominowani zostaną soliści, zespoły
(bez względu na kategorie) do konkursu „TALENT ROKU”, którego koncert galowy
odbędzie się 16 czerwca 2018 r. w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. (regulamin
konkursu na www.zamek.szczecin.pl – ARA- Imprezy ARA – Talent Roku
Zgłoszenia do organizatorów eliminacji powiatowych prosimy nadsyłać na 2 tygodnie
przed ich terminem.
Kolejność występowania uczestników zostanie ustalona przez Organizatora.
Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
pocztą: 13.04.2018 (liczy się data stempla pocztowego) na adres:
Gryfiński Dom Kultury, ul. Bol. Chrobrego 48, 74-100 Gryfino
z dopiskiem „PRZEGLĄD MUZYCZNY”
email : 17.04.2018 piotr.ostry@vp.pl
(skan karty zgłoszenia z podpisami odręcznymi i pieczątkami instytucji delegującej)
Termin i miejsce przeglądu:
Gryfiński Dom Kultury, ul. Szczecińska 17
21.04.2018 godz. 9.00
Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania uczestnika
niespełniającego wymogów regulaminowych.

PRZEGLĄD SOLISTÓW I MUZYCZNYCH ZESPOŁÓW
ESTRADOWYCH
Uczestnictwo
W przeglądzie biorą udział:
- soliści
- zespoły wokalne (do 9 osób)
- zespoły instrumentalne (do 9 osób poza rockowymi)
 zespoły wokalno – instrumentalne (do 9 osób razem)


Wiek uczestników:
13-15 lat,
16-18 lat
powyżej 19 lat
Repertuar
Wykonawcy przygotowują 2 utwory (dopuszczalne jest wykonanie 1 utworu w języku
obcym).
Do przeglądu wojewódzkiego kwalifikowany jest 1 utwór, wskazany przez komisję
oceniająca przegląd powiatowy.
Czas prezentacji - do 7 minut.
Wokalistom powinien towarzyszyć akompaniament „na żywo”, lub podkład
muzyczny (półplayback) nagrany na opisanych płytach audio CD.
Repertuar zgłoszony i wykonany w przeglądzie najniższego stopnia nie może
być zmieniany w dalszych eliminacjach.
Podczas przeglądu powiatowego komisja kwalifikuje 3 uczestników do
przeglądu wojewódzkiego, bez względu na kategorie wiekowe.
W przypadku wysokiego poziomu artystycznego Jury ma prawo zakwalifikować
więcej jak 3 wykonawców, do przeglądu wojewódzkiego.
Do przeglądu powiatowego przystąpić może maksymalnie 4
wykonawców (bez względu na kategorie wiekowe) z danej instytucji.
Spośród laureatów przeglądu wojewódzkiego nominowani zostaną wykonawcy, zespoły
(bez względu na kategorie) do konkursu „TALENT ROKU”, którego koncert galowy
odbędzie się 16 czerwca 2018 r. w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Regulamin
konkursu – www.zamek.szczecin.pl – ARA – Imprezy ARA – Talent Roku
Warunkiem udziału jest nadesłanie dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia!

Kryteria oceny
Komisje oceniać będą prezentowane utwory wszystkich wykonawców
wg następujących kryteriów:
- repertuar
- opracowanie muzyczne
- poziom warsztatu wykonawczego
kultura słowa i estetyka wizerunku
ogólny wyraz artystyczny
Przegląd jest konkursem
Kolejność występowania uczestników zostanie ustalona przez Organizatora.
Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
Termin nadsyłania zgłoszeń:
pocztą: 13.04.2018 (liczy się data stempla pocztowego) na adres:
Gryfiński Dom Kultury, ul. Bol. Chrobrego 48, 74-100 Gryfino
z dopiskiem „PRZEGLĄD MUZYCZNY”
email : 17.04.2018 piotr.ostry@vp.pl
(skan karty zgłoszenia z podpisami odręcznymi i pieczątkami instytucji delegującej)

Termin i miejsce przeglądu:
Gryfiński Dom Kultury, ul. Szczecińska 17
21.04.2018, godz. 9.00
Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania uczestnika
niespełniającego wymogów regulaminowych.

